
لجميييع العامية كالربوبييية خاصيية, ليسييت ربوبييية للمتقين الله ربوبية ل ن
  ربهم اتقوا حتى رباهم خاصة ربوبية هي العاملين, بل

 ل ن" " بعنفالنيييار:  أهل في قوله مقابل"  " بلطف:  المؤلف وقول
فييإنهم المؤمنو ن أما  جهنم نار إلى دفعا يدفعو ن النار أهل بأ ن صرح الله

لهم.   وإجلال لهم إكراما بهم تحتف الملكئكة كأ ن  إكرام سوق يساقو ن
الجشييجار الكييثير البسييتا ن اللغيية فييي  الجنيية)) الجنة (( إلى:  وقييوله
والنيو ن الجيييم الميادة يسيتره, وأصييل أي فيه من يجن لنه بذلك وسمي
جنييا الجن مستتر, وسمي لنه جنانا القلب سمي ولهذا  الستر من أصلها
أجشييجارها لكييثرة فيها من تستر لنها جنة الجنة مستترو ن, وسميت لنهم

تعييالى اللييه أعييدها الييتي الييدار هييي فالجنيية الشييرع الصل. أمييا في هذا
معت أذ ن وال رأت عيين ال ميا فيها لولياكئه, التي قليب عليى خطير وال س

بشر.  
الجماعييات أنهييم  زمرا قوله معنى زمرة, وسبق ) جمع) (( زمرا:  قال

عليييه النييبي عيين جاء وقد  أعمالهم حسب على الزمر المتفرقو ن, وهذه
علتتى وجتتوههم الجنتتة تتتدخل زمرة أول ( أن:  والسييلم الصييلة
أعمتتالهم حسب على الناس يتتابع ثم  البدر ليلة القمر صورة

.( 
أي جاءوهييا ) حتى: للغاييية, إذا) أبوابها وفتحت جاءوها إذا (( حتى

عليكتتم ستتل م خزنتهتتا لهم وقال أبوابها (( وفتحت الجنة جاءوا
معلقييا, قلبك سيبقى هكذا الية قرأت ) إذا) خالدين فادخلوها طبتم

أبوابهتتا وفتحتتت جاءوهتتا إذا (( حتتتى ؟ إذا جييواب : أييين سييتقول
) كلهييا) خالدين فادخلوها طبتم عليكم سل م خزنتها لهم وقال
مين ذلييك, فمنهييم فيي المعربيو ن اختلف ؟ إذا جواب فأين متعاقبة جمل
ضييعيف, ل ن قييول هذا ولكن  زاكئدة الواو فتحت, وإ ن إذا جواب : إ ن قال

للحييال الييواو : إ ن قييال من العربية, ومنهم اللغة في يعهد لم الواو زيادة
علييى الجييواب ويكييو ن  أبوابهييا فتحت وقد جاءوها إذا حتى قد, أي بتقدير

: الجييواب المفسيير,  وقيييل المؤلييف إليييه ذهييب مييا محييذوفا, وهييذا هذا
عطييف, والجييواب حييرف : الييواو عطف, وقيل حرف الواو وأ ن محذوف
وفتحييت ونقييوا هييذبوا جاءوهيا إذا : حييتى والتقييدير قبلهييا مقييدر محذوف

وأ ن  للحييال وليسييت للعطييف الييواو أ ن القوال أصح القول أبوابها, وهذا
ونقييوا هييذبوا جاءوهيا إذا الواو, التقدير: حتى قبل مقدر محذوف الجواب
ورد قد عليه, فإنه الحاديث لداللة الراجح هو القول أبوابها, وهذا وفتحت
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علييى الممييدود الصييراط الجسيير عييبروا إذا أنهييم الصحيحة الحاديث في
بعييض, ميين لبعضييهم والنييار, فيقتييص الجنة بين قنطرة على وقفوا جهنم
وصييلوا إذا أيضييا إنهييم الجنة, ثييم دخول في لهم أذ ن ونقوا هذبوا إذا حتى
النييبي يشييفع حييتى مغلقيية يجييدونها مفتوحيية, بييل أبوابها يجدو ن ال الجنة
المتعييين الراجييح هييو القول أبوابها, هذا الله فيفتح وسلم عليه الله صلى
عليه.   السنة لداللة
اللييه صييلى النييبي لقييول ثمانية أبوابها أ ن علم ) قد) (( أبوابها:  وقوله
الثمانيتتة الجنتتة أبتتواب لتته ( فتحتالوضييوء:  فييي وسلم وآله عليه

هنييا الييواو : إ ن قييال النحييويين بعض أ ن  والعجب) شاء أيها من يدخل
قييال عجيب بأمر لقوله جديدا, واستدل معنى للواو الثمانية,  فأحدث واو

)) كلبهتتم وثتتامنهم ستتبعة (( ويقولون:  القرآ ن في قال الله : إ ن
: قييوله فييي الفاكئدة ؟ جاءك أين من الله : سبحا ن فيقال  للثمانية فالواو

: قيييال الليييه ل ن  ذكييير ميييا  تقريييير)) كلبهتتم وثتتامنهم (( ستتبعة
سادستتهم خمستتة ويقولتتون كلبهم رابعهم ثلثة (( سيقولون

)  قييال) كلبهتتم وثتتامنهم ستتبعة ويقولون بالغيب رجما كلبهم
فيمييا قييال القييول, ولهييذا لهييذا تقديرا  كلبهم : وثامنهم قال : إنه العلماء

عاطفيية الييواو بالغيب, ل ن رجما يقل لم  وهذا)) بالغيب (( رجما قبله
متقرر.   ثابت قبلها ما أ ن على تدل

)) خالتتدين فادخلوهتتا طبتم عليكم سل م خزنتها لهم (( وقال
عليكم (( سل م:  الجنة لهل ملكئكة, يقولو ن وهم بها الموكلو ن خزنتها
دعاء كا ن لو يظهر, لنه فيما دعاء وليس خبر هذا عليكم  سلم)) طبتم
ول اليتي هيي الملكئكية يسيلمو ن, وهنيا اليذين هيم القيادمو ن لكيا ن : تق

دار الجنة ل ن السلم عليهم حل بأنه تخبرهم  فكأنها)) عليكم (( سل م
السلم.  

) " يعنييي) خالتتدين (( فتتادخلوا حتتال) ) طبتم عليكم " (( سل م
: قييوله فييي الكيياف من حال إذا فالجملة  طيبين كونكم حال عليك سلم

طبتم ؟ جشيء أي في أو جشيء أي من )  طبتم) طبتم عليكم (( سل م
طيبييو ن جشيء, فهم وكل والتصرف والعقول البدا ن جشيء,   في كل في

صتتدورهم في ما (( ونزعنا والحسد الغل من طابوا طيبا مكانا حلوا
مييرض, ال كييل ميين ) طييابوا) متقتتابلين ستترر على إخوانا غل من

يسمعون (( ل  فيياحش كلم كييل ميين مرض, طييابوا يصيبهم أ ن يمكن
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فييي قدره هنا ) فالطيب) سلما سلما قيل إل تأثيما ول لغوا فيها
جشيء.   كل

ليييس  الكرام به يراد أمر فعل ) ادخلوا) خالدين فادخلوها (( طبتم
لميين تقييول كمييا للكييرام أميير ولكنه المخاطب إلزام به يراد حقيقيا أمرا

  أدخل بيتك في عليك استأذ ن
حييال ادخلوهييا, أي فييي الييواو من ) حال) خالدين (( فادخلوها:  قال

بعييد الخلييود ل ن مقييدرة  مقارنيية أو مقييدرة هنييا خالدين, والحييال كونكم
أي مقتتدر إذا فيهتتا, وجتتواب الخلتتود " مقدرين:  الييدخول, قييال

لهتتم, تكرمتتة مجيئهتتم قبتتل البتتواب وفتح دخولها, وسوقهم
حرهتتا ليبقتتى مجيئهتتم عنتتد جهنتتم أبواب وفتح الكفار وسوق
". لهم إهانة إليهم

إذا وجييواب  طيييب" المقتتدر دخلوهتتا علتتى )) عطف " (( وقالوا
أو ددخولهييا أي الول  فييي" مقتتدر إذا " وجواب:  قوله بعد أيش مقدر

أي عنييدي الصييواب, أنييا هذا ددخلوها غلط, أي ددخولها أي  ال ؟ ددخلوها أي
)) جاءوهتتا إذا (( حتتتى للحال المؤلف رأي على الواو دخلوها,  طيب

طبتتتم عليكتتم ستتل م خزنتهتتا لهتتم (( وقتتال أبوابهييا فتحييت وقييد
فيييه الييوجه هييذا علييى الكلم أ ن  فييدخلوها, تجييد)) خالدين فادخلوها

فتحييت وقييد ) يعنييي) أبوابهتتا وفتحتتت جاءوهتتا إذا (( حتى ركاكيية
فادخلوهتتا طبتتتم عليكتتم ستتل م خزنتهتتا لهتتم (( وقتتال أبوابهييا

المطابق هو الراجح أنه ذكرنا ما يستقيم, لكن دخلوها, ال ) أي) خالدين
القرآ ن.   تفسر والسنة  السنة به جاءت لما تماما
تكرمتتة مجيئهتتم قبتتل البواب وفتح " وسوقهم:  المؤلف وقول
قبييل البييواب )  وفتييح) (( وسيق:  قوله من المستفاد  سوقهم" لهم

يقييال لهم, لكن تكرمة أبوابها فتحت وقد للحال : الواو يقول لنه مجيئهم
الييدليل, بييل يسييعفها ال دعييوى مجيئهم قبل فتحت أبوابها أ ن دعوى : إ ن

يجييدونها بييل  مفتوحيية يجييدونها ال جاءوهييا إذا لنهييم خلفهييا علييى الدليل
لهلها, فإذا البواب تفتح أ ن وسلم عليه الله صلى النبي يشفع مغلقة, ثم

للحيياديث لمخالفته العلمية الناحية من خطأ فيه الله رحمه المؤلف قول
أبيواب فتييح فيي يشيفع وسييلم وآليه علييه الله صلى النبي الصحيحة, أ ن
أ ن ونعتقييد نييؤمن لننييا الواقييع فييي عقدييية مسييألة وهذه ؟ الجنة, واضح

الجنيية لهييل الشفاعة وهي به خاصة جشفاعة وسلم عليه الله صلى للنبي
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البييواب يجييدو ن جشيفاعة, لنهيم ال المؤليف كلم الجنة, وعلى يدخلوا أ ن
مفتوحة.  

ليبقى مجيئهم عند جهنم أبواب وفتح الكفار " وسوق:  قال ثم
" إليهتتم حرها "ليبقى نظر فيها  العبارة" لهم إهانة إليهم حرهم

علييى حييال كييل علييى ؟ متفقة كلها نسخكم أظن ؟ مختلفة نسخة فيه ما
مباجشييرة حرهييا يباجشرهم أ ن أجل من مجيئهم عند تفتح أنها المؤلف كلم

تأخر.  بدو ن
المؤلييف كلم  فعلييى" المقدر دخلوها على )) عطف " (( وقالوا

(( دخلوها على معطوف  قالوا والفعل عطف حرف  الواو)) (( وقالوا
أ ن بعييد للسييتئناف, وأنهييم الييواو أ ن ) والصييواب) للتته الحمد وقالوا

الكلم.  هذا قالوا واستقروا دخلوا
وجل عز الله  حمدوا" بالجنة) ) وعده صدقنا الذي لله " (( الحمد

يتضييمن بالجنيية وعييده إياهم الله صدق كماله, ل ن وعلى إنعامه على هنا
كمييال علييى لييه حمييد بالصييدق, وهييذا اللييه وصييف الول جشيئين: الشيء
علييى حمييدا فيكييو ن لهييم حييق أنييه أي لهييم ذلييك تحقيييق صفته, والثيياني

الفضييال, وعلييى الكمييال أمرييين: علييى علييى ال ن لله الشكر, فحمدهم
صتتدقنا (( الذي الصييدق ؟ هنييا الصييفة هي في, ما ؟ أيش في الكمال
؟ أيييش حيييث كمييال, الثيياني: الفضييال الصييدق أ ن جشييك  وال)) وعتتده
مييا علييى يحمد الله للمرين, ل ن جشامل هنا الحمد الجنة, فيكو ن أسكنهم

الفضال.  تمام من له ما وعلى الكمال صفات من له
صييدق غييير المخفييف  صييدق)) وعتتده صتتدقنا التتذي للتته (( الحمد

بالصدق, أخبر من صدق بالصدق,  وصدق أخبر يعني صدق المشدد, ل ن
: حييدثته بالصييدق, ويقييال أخييبرني فصييدقني, المعنييى : حييدثني يقييال

جتتاء (( والذي:  تعييالى اللييه صييادق. قييال : إنييي قييال يعني  فصدقني
ميين صدق, وصييدق الذي هو بالصدق جاء ) فالذي) به وصدق بالصدق

بالصدق.   أخبر
(( وأورثنتتا وعتتده)) بالجنتتة صدقنا الذي لله الحمد " (( وقالوا

حيتتث الجنتتة (( متتن )) ننتتزل (( نتبوأ الجن أرض )) أي الرض
: تعالى  قوله" مكان على مكان فيها يختار ل كلها )) لنها نشاء

تعلمو ن, دخلييت كما هنا نرثها, والرض جعلنا )  أي) الرض (( وأورثنا
أو المعهودة الرض بها المراد أل, فهل عليها دخلت أو واللم اللف عليها
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الجنيية, وهييذا أرض بهييا المييراد أ ن المفسيير يرى ؟ الجنة أرض بها المراد
أمرا ن:  عليه يرد التفسير

للسييماء, وهييي المقابليية الرض فهييي أطلقييت إذا الرض أ ن الول المر
مقتضييى )  وكييا ن) الجنتتة من (( نتبوأ:  قييال أنييه هييذه, وثانيييا أرضنا

منهييا نتبييوأ الرض : وأورثنييا يقييال أي الجنيية هي الرض كانت إذا السياق
لييه, معنييى ال المثييال هييذه في الظاهر بالظاهر, ل ن يأتي نشاء, فل حيث

الجنة, قلنييا أرض ؟ الرض بقوله المؤلف عند المراد جماعة, ما يا انتبهوا
جشيئا ن:  عليه يرد التقدير هذا : على

وهييي السيماء يقابييل ميا بهيا يييراد الطلق عنييد الرض أ ن الول الشييء
بالرض المراد كا ن ولو الجنة من قال: نتبوأ أنه نسكنها, وثانيا التي أرضنا

الصييحيح فييالقول هذا نشاء, وعلى حيث منها : نتبوأ لقال الجنة أرض هنا
للعهييد, هنييا أل للسييماء, فتكييو ن المقابليية الرض هنييا بييالرض المراد أ ن

ال الييذهني العهييد إذا طيييب ؟ ذكيير مييا ؟ الييذكري ؟ العهييود أي العهييد
الجنة.  من  أي)) منها ((نتبوأالذكري, طيب.  وال الحضوري

فييي قييال تعييالى اللييه : إ ن نقييول ؟ الرض أورثهييم : كيف قاكئل قال فإذا
يرثهتتا الرض أن الذكر بعد من الزبور في كتبنا (( ولقد:  كتابه

أنهييم الييدينا فييي للمييؤمنين الرض اللييه ) فتييوريث) الصالحين عبادي
واحدة.  هذه أراضيهم على ويستولو ن الكفار يقاتلو ن

كييالميراث إياهييا وعمرانهم فيها وسكناهم الرض على وجودهم : أ ن ثانيا
كييانت إال الييدنيا فييي بنعميية يتمتعييو ن ال الكفار ل ن للكفار, وذلك بالنسبة
يعيياقب ؟ عليها يعاقب هل فمه إلى الكافر رفعها إذا نقمة, اللقمة عليهم
التتذين علتتى (( ليس:  قييال تعييالى اللييه عليهييا, ل ن يعاقب نعم عليها
لييم ميين )  مفهييومه) طعمتتوا فيما جناح الصالحات وعلموا آمنوا

(( قتل:  اللبيياس في وجل عز طعم, ويقول فيما جناح فعليه كذلك يكن
قتتل الرزق من والطيبات لعباده أخرج التي الله زينة حر م من
) الكفييار) القيامة يو م خالصة الدنيا الحياة في آمنوا للذين هي

حييق, بغير يكتسو ن القيامة, هم يوم لهم خالصة وال الدنيا في لهم ليست
: إيييراث نقييول حييال كييل اللييه, علييى ويكفرو ن الله بنعمة يتنعمو ن لنهم

الكفييار, وإيييراث أراض من المسلمو ن عليه يستولي ما الدنيا في الرض
اللييه حييق, لكيين بغييير الكفييار ووجييود بحييق الرض على وجودهم أ ن آخر

لحكمة.  أبقاهم
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: ) وقييوله) نشتتاء حيتتث الجنتتة متتن نتبوأ الرض (( وأورثنا:  قال
هييذا نشيياء, وهييل حيييث نسييكن ) أي) نشاء حيث الجنة من (( نتبوأ

أ ن يسييتطيع نييزال الجنيية أدنييى فييي الييذي النسا ن أ ن بمعنى ظاهره على
الصييلة عليييه النييبي هذا, قال يستطيع ال, ال ؟ نعم جشيء أعلى إلى يصعد

فييوقهم الييتي  يعنييي) الغتترف ليتتتراءون الجنة أهل ( إن:  والسلم
ولييه بعيييدا  يعني) الفق في الغابر الدري الكوكب يتراءون ( كما

من غرف (( لهم:  تعالى الغرق, وقال أصحاب يتراءو ن إضاءة, هؤالء
). ) مبنية غرف فوقها

أ ن  إمييا)) نشتتاء (( حيث الكريميية الييية هييذه تييوجيه فييي يقييال ولكن
مييا الييدنيا فييي نعمييل الدنيا, يعنييي في نشاء حيث الجنة من نتبوأ المعنى

زييين لعمالنا, فاهمين ثواب هي التي النزل تبوأنا التي العمال من نشاء
أ ن وممكيين الخيييار البرار مع يكو ن أ ن ممكن النسا ن الدنيا في طيب ؟

(( ثم أنفسييهم الظييالمين ميين يكييو ن أ ن المقتصدين, ويمكيين مع يكو ن
لنفستته ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا

الييدنيا فييي ) فالنسييا ن) بتالخيرات ستابق ومنهتم مقتصد ومنهم
المختلفيية, ظييالم الصييالحة بأعميياله يشاء حيث الجنة من يتبوأ أ ن ممكن

واحد.   بالخيرات, هذا لنفسه, مقتصد, سابق
ال الجنيية أهل من واحد كل  أ ن)) نشاء (( حيث:  نقول أ ن الثاني الوجه
هييو فوق, بل أنه يتمنى أ ن قلبه في يقع ال فيه, يعني هو الذي سوى يشاء

الذين (( إن:  تعييالى اللييه لقييول فيه هو الذي مكانه في تماما مطمئن
نتتزل الفتتردوس جنتتات لهتتم كتتانت الصتتالحات وعملتتوا آمنتتوا

واحد كل  تحوال يطلبو ن ال ) يعني) حول عنها يبغون ل فيها خالدين
لييم حسييا رآه لييو منييه, حييتى أنعم أحدا أ ن يرى وال فيه هو بما راض منهم
جشيييء قلبييه فييي لكا ن منه أعلى الناس من أحدا أ ن رأى لو قلبا, لنه يره
الجنة.  في منتف وهذا واللوعة الحسرة من
؟. الول  بوجهين, الوجه)) نشاء (( حيثقوله:  يتوجه إذا

...:  الطالب
الجنيياح مكسييور الرجييل أعييرج ؟ أعييرج جييواب أو الجواب : اتضح الشيخ

في النسا ن أ ن بمعنى  الدنيا  في)) نشاء (( حيث المعنى أ ن انتبه, إما
الييذي العمييل أو الدرجات أعلى إلى يؤهله الذي العمل يعمل أ ن له الدنيا
طيييب ؟ كذلك الدنى, أليس في يجعله الذي العمل أو الوسط في يجعله
مييا سوى نشاء ال الجنة في أننا يعني  الجنة  في)) نشاء (( حيث الثاني
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غيييره, يريد وال سكنه الذي بمكانه يقتنع منا واحد كل أ ن فيه, بمعنى نحن
).  ) حول عنها يبغون (( ل:  تعالى قوله هذا ودليل
مكتتان فيهتتا يختتتار ل كلهتتا " لنها:  يقول المفسر كلم إلى استمع
الثاني, أ ن االحتمال إلى االحتمالين؟ أي إلى المؤلف  جنح" مكان على

غيره.   مكا ن يختار ال مكانه في إنسا ن كل
(( فنعم ؟ الجنة  حركوا" الجنة) ) العاملين أجر " (( فنعم:  يقول
؟ أنها بالضم, على ؟ بالفتح أو بالكسر أو بالضم  الجنة)) العاملين أجر

كمييا وبئس أجر أجر, ونعم المخصوص, الفاعل أنها فاعل, على هي ما ال
واضييح ومخصييوص, الفاعييل فاعييل جشيييئين إلييى يحتاجييا ن لكييم أسييلفنا

الغالب.  في محذوفا يكو ن داكئما والمخصوص
بمعنييى المدح, وأجيير لنشاء جامد فعل  نعم)) العاملين أجر (( فنعم

منييه تفضييل أجييرا سماه تعالى الله الثواب, ولكن بمعنى هنا ثواب, الجر
وجوبا.  أجرته العامل يستحق كما  وجوبا ذلك استحققنا كأننا  ومنة
بوعييده, الجييواب: يجييب ؟ يثيبنييا أ ن الله على يجب : وهل قاكئل قال فإ ن
ليييس هنييا فالوجوب إخلفه, إذا يمكن ال فإنه وعد يثيبنا, وما أ ن وعد فإنه
نفستته علتتى ربكم (( كتب نفسييه علييى اللييه ميين بييل الله على منة

بعتده متن تتاب ثتم بجهالتة ستواء منكتم عمتل من أنه الرحمة
التفضييل بيياب ميين أجرا الثواب )  فتسمية) رحيم غفور فإنه وأصلح

للعامييل كييالجرة نفسييه علييى الثييواب هييذا جعييل أنييه وجل عز الله على
اللييه علييى واجب ثابت أجر المحسن ثواب اللزمة, فكذلك الثابتة الجرة
هذا مثل وإحسا ن. وفي منه تفضل نفسه على وتعالى سبحانه هو بإيجابه
:  الله رحمه القيم ابن يقول

  الشا ن العظيم الجر أوجب هو    واجب حق عليه للعباد ما
  للمنا ن والفضل فبفضله      نعملوا أو فبعدله عذبوا إ ن

الولييى مرتييين, المييرة الواقييع فييي علينييا من الذي وتعالى سبحانه فالله
بعشيير الحسيينة العمييل هييذا علييى بجزاكئنييا الثانييية والمرة للعمل بتوفيقنا

إال الحسييا ن جييزاء الثالثيية, هييل والمنيية أيضييا الفضل إلى أمثالها, وانظر
أوال للييه النسييا ن أ ن إلينا, مع فأحسن أحسنا الذين نحن الحسا ن, فكأننا
العالمين.   رب لله وآخرا, فالحمد

أجتتر (( فنعتتم:   وقييوله" )) الجنة العاملين أجر " (( فنعم:  قال
حييين الجنيية أهل كلم بقية هو أو الله من مبتدأ كلم هو ) هل) العاملين

متتن نتبوأ الرض وأورثنا وعده صدقنا الذي لله (( الحمد:  قالوا
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فهييو الجنة أهل من كا ن ) إ ن) العاملين أجر فنعم نشاء حيث الجنة
لنييا, حييث حث فهو ابتداء الله من كا ن وجل, وإ ن عز الله على ثناء زيادة
.  نعم ؟ الوقت جزاؤه, انتهى هذا يكو ن الذي العمل هذا نعمل أ ن على

...:  الطالب
متتن نتبتتوأ الرض (( وأورثنا:  يقييول جيييد إجشكال : نعم, هذا الشيخ
العطييف يقييل: ونتبييوأ, ليكييو ن لييم : لميياذا  يقييول)) نشاء حيث الجنة

 ؟ المغايرة يقتضي
كوننييا حييال يعنييي))  نتبوأ الرض (( وأرثنا حال نتبوأ جملة : إ ن يقال

صيياحبها بهييا يتصف التي هي المقدرة مقدرة, والحال حال وهي متبوكئين
أننا صحيح هنا : الحال بها, فنقول التلبس حال أو الفعل حال ال بعد, يعني

والحييال ؟ مقدرة, واضح حال الدنيا, لكنها نفس في الجنة من نتبوأ لسنا
 ... عاملها بعد تقع الحال أ ن هي المقدرة

الجنيية, أرض بهييا المراد يكو ن أ ن يمتنع جشيئين لكم ذكرنا يدل, نحن ال, ال
.  نعم

...:  الطالب
اليتي هيذا, القنطيرة غيير إجشيكاال سيتورد أنيك ظننيت : نعيم, أنيا الشيخ

الصييراط, طييرف طرف أنها قيل الصراط على العبور بعد عليها يوقفو ن
قنطييرة أنها عرفت, وقيل  جشيء تحتها يكن لم وإ ن قنطرة فهي الصراط

: تقييول أ ن تورده أ ن أظن كنت الذي أعلم, لكن فالله عليها للعبور أخرى
قبيل القيامية عرصييات في كا ن والقصاص بعض من لبعضهم يقتض كيف

 ؟ نعم الصراط على العبور
للجييزاء الول الول, االقتصيياص االقتصيياص غييير االقتصاص : هذا فيقال

إزاليية أجييل ميين النفييوس فييي بقييي ما لزالة االقتصاص والمعادلة, وهذا
ونقييوا هييذبوا : إذا قلنييا أننييا تييذكرو ن لعلكم ولهذا ؟ والحقد, فهمت الغل

فهمييت ؟ ال ن الحييديث, أفهمييت فييي جيياء فييي جيياء كمييا  الجنيية دخلييوا
أ ن الول القولين: القييول أحد على ؟ الجشكال بس وال والجواب الجشكال

على عليه, وقفوا الناس يمر الذي الكبير الصراط طرف هو الصراط هذا
نعم.   الكبير الصراط جانب على أي القنطرة
...:  الطالب
بارك بالجهالة  المراد)) بجهالة سوء منكم عمل من (( أنه:  الشيخ

يقييال العلم ضد العلم, الذي ضد هي التي الجهالة السفه, ليس فيك الله
(( إنما:  تعييالى قييال كمييا السفه هي جهالة, الجهالة يقول ما جهل فيه
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طيييب ؟ ) أعرفييت) بجهالة السوء يعملون للذين الله على التوبة
 ؟ الوقت انتهى
. أوال : بسمل الشيخ
متتن حتتافين الملكئكتتة (( وترىالرحيم:  الرحمن لله ا : بسم القارئ
وقيتتل بتتالحق بينهم وقضي ربهم بحمد يسبحون العرش حول

) . ) العالمين رب لله الحمد
: وتعييالى تبييارك اللييه الرجيييم: قييال الشيييطا ن ميين بييالله : أعييوذ الشيخ

محييل )  مييا) زمتترا الجنتتة إلتتى ربهتتم اتقتتوا التتذين (( وستتيق
 نعم ؟ العراب  من)) ربهم اتقوا (( الذين

. فاعل : ناكئب الطالب
؟ وسياقهم هؤالء سياق بين الفرق فاعل, ما : ناكئب الشيخ

. لهم إكرام سياق الجنة أهل سياق وأما بعنف النار أهل : سياق الطالب
: قييال النييار )  وفييي) أبوابهتتا (( وفتحتتت:  : طيييب. وقييوله الشيييخ

قييال: لميياذا ؟ الفييرق هييو ) فمييا) أبوابها فتحت جاءوها إذا (( حتى
 ؟)) أبوابها (( فتحت:  قال  وهناك)) (( وفتحت

...:  الطالب
؟. هذا مباجشرة, وأما مجيئهم حين من تفتح : يعني الشيخ

...:  الطالب
مقارنيية أنها من رأي على هذا يأتوا أ ن قبل مفتوحة : طيب, تكو ن الشيخ

؟ لمجيئهم
...:  الطالب
جاءوهتتا إذا (( حتى عاطفيية الييواو أ ن علييى ؟ أيش على : بناء الشيخ

يييأتوا, أ ن قبل تفتح المؤلف رأي طيب. وعلى للعطف  تكو ن)) وفتحت
أبوابهييا فتحييت وقييد جاءوهييا إذا قييد, حييتى بتقييدير للحييال الواو جعل لنه

؟ هذا في الراجح القول هو طيب. ما
تقديره. والجواب للعطف : الواو الطالب
؟ .التقدير العطف قبل : محذوف الشيخ

. أبوابها وفتحت ونقوا وهذبوا جاءوها إذا : حتى الطالب
 ؟ الواو في الصح على ثالث رأي أو آخر رأي طيب. فيه : تمام الشيخ

...:  الطالب
؟ القول هذا في رأيك طيب, وما زاكئدة أنها : للحال, وقيل الشيخ

...:  الطالب
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 ؟ ال أو مقبوال هذا ترى : ال, ال,  هل الشيخ
...:  الطالب
العربييية اللغيية فييي زيادتهييا تعهييد لييم لنه صحيح غير : هذا : نقول الشيخ
 ؟ خبر أو دعاء هذا ) هلطبتم) عليكم (( سل م:  تعالى قوله طيب

. خبر : هذا الطالب
)).؟ (( وطبتم نعم : خبر الشيخ

حال. : طبتم الطالب
؟ فيييه مييا ؟ وصيياحب عامييل إلييى تحتيياج الحييال ؟ أييين من : حال الشيخ

 ؟ العراب حيث من أين من حال لكن العموم المعنى
الكاف. : من الطالب
صحيح.    نعم)) (( عليكمقوله:  في الكاف : من الشيخ
إعييراب مييا ؟ المؤلييف ) أعربها) خالدين (( فادخلوها:  : قوله الشيخ

 ؟ خالدين
: حال. الطالب
الحييال هييذه  طيب)) (( ادخلوها قوله في الواو من ؟ أين : من الشيخ
مقدرة, طيب.   ؟ مقدرة وال مقارنة
. نعم أي ؟ ) معناه) وعده (( صدقنا:  تعالى : قوله الشيخ

وعده.  : وفانا الطالب
الرض (( أورثنا لنا, طييييب صدقا وعده وعد, فكا ن ما : وفاهم الشيخ

  ؟))
...:  الطالب
 ؟ أرض أي ؟ بها المراد : قيل الشيخ

...:  الطالب
 ؟ : والثاني الشيخ

...:  الطالب
 ؟ إياها أورثهم كيف  ؟ الجنة, وقيل أرض بالرض : المراد : قيل الشيخ

...:  الطالب
 ؟ : بماذا الشيخ

وسييكنى الكفييار قتال وجهين: الول من الرض ميراث أ ن : قلنا الطالب
... الكفار بخلف بحق وارثوها أنهم والثاني أراضيهم

 ؟ أرجح الدنيا, أيهما أرض : طيب, فصار الشيخ
...:  الطالب
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؟ ترجح : بماذا الشيخ
....:  الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

...:  الطالب
نشيياء حيييث منهييا : منهييا, نتبييوأ  لقييال)) الجنتتة من (( نتبوأ:  الشيخ

يكييو ن كيييف ؟  الجنيية ميين نتبييوأ الرض : أورثنييا يقييول كيييف طيب. لكن
 ؟ الجنة من لتبوكئهم سببا الرض ميراثهم
...:  الطالب
حيييث أو الييدنيا في الصالح بعملهم الجنة من مكانا يتخذو ن : يعني الشيخ
الجنة, طيب.  في مكانهم من نشاء

أهل كلم من هذا ) هل) العاملين أجر (( فنعم:  تعالى : قوله الشيخ
 ؟ الله كلم من أو الجنة

...:  الطالب
الييذين الجنيية أهييل كلم بقييية أنييه أو اللييه كلم من هو هل : أسأل الشيخ
 ؟ وعده صدقنا الذي لله : الحمد قالوا

...:  الطالب
فيييه هييل أسييألك ؟ آخيير قول الجنة, فيه أهل كلم بقية هو : طيب الشيخ

 ؟ ال أو آخر قول
...:  الطالب
كلمهييم تتميية ميين فهييو الجنيية أهل قول من كا ن إذا : طيب, وأما الشيخ

. الله بنعم التحدث باب من وهو
الملكئكة (( وترى اليوم درس ابتداء وهو وجل عز الله قال : ثم الشيخ

(( وسيق:  تعييالى اللييه الله, قال سبحا ن ؟ أين من الفواكئد أخذنا ) ما)
. الية هذه فواكئد من آخره ) إلى) زمرا الجنة إلى ربهم اتقوا الذين
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